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На основу Закона о дивљачи и ловству, и Чл. 53. и 54. Статута ЛУБ-а,  Извршни одбор 

ЛУБ-а је дана 03.04.2015. године донео: 
 
 

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И НАЧИНУ ИЗВОЂЕЊА 
ЛОВА 

 
Овим Правилником уређује се организација и начин извођења лова у ловишту 

``Панчевачки рит`` којим газдује ЛУ "Београд". 
 
ЛОВНИ ПОДРУЧЈА -  РЕВИРИ  
 
Ловиште ``Панчевачки рит``  подељено је на ловна подручја-ревире  и то: 

 
РЕВИР БРОЈ 1: Терен Од Панчевачког моста, десна страна Зрењанинског пута до 

Срушене пумпе; десном страном пута за Јабучки до Чуварнице 12 и реке Тамиш; Реком 

Тамиш - границом  са ЛУ ``Панчево`` до Дунава; реком Дунав до Панчевачког моста.  
Овај ревир ће водити један ловник и два заменика. 
РЕВИР БРОЈ 2: Терен: лева страна Зрењанинског пута од Панчевачког моста до старог 

пута за Падинску Скелу и границе са ``Србија шумама``; Границом до Дунава, па матицом 

Дунава низводно до Панчевачког моста.  
Овај ревир ће водити један ловник и два заменика. 
РЕВИР БРОЈ 3: Терен: лева страна пута за Јабучки рит од Срушене пумпе до чуварнице 

бр.12, прелаз до реке Тамиш, матицом лево до Сефкеринског моста, па повратно, лева 

страна пута Сефкерин-Београд, до Зрењанинског пута па правац до Срушене пумпе.  
Овај ревир ће водити један ловник и два заменика. 
РЕВИР БРОЈ 4: Терен: Од раскрснице пута за Сефкерин лева страна асфалтног пута до 

моста за Сефкерин, лево, реком Тамиш до ушћа са Караш, Карашем до ушћа са Дунавом, 

до уласка Оповачког дунавца у форланд, левом страном обале Оповачког дунавца до 

Зрењанинског пута и границе са Србијашумама, Зрењанинским путем правац за Београд до 

раскрснице за пут за Сефкерин.  
Овај ревир ће водити један ловник и два заменика. 
РЕВИР БРОЈ 5:Подунавско ловиште - насеље Вишњица, Сланци, Велико село, 

Миријево. За овај део ловишта ће бити задужена четири ловника и њихови 

заменици.Граница овог ревира је Смедеревски пут од границе са ловиштем Гроцка, 

Дунавом до Панчевачког моста. 
 
1.ОРГАНИЗАЦИЈА ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА "БЕОГРАД" 
 
Поред Статутом одређених органа удружења уводе се функције:  
1.1 КОРДИНАТОР ЛОВА 
1.2 ЛОВНИК и ЗАМЕНИК ЛОВНИКА 
1.3 ГРУПОВОЂА, ПРАТИЛАЦ У ЛОВУ 
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1.1 НАДЛЕЖНОСТ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КООРДИНАТОРА ЛОВА 
- врши надзор на спровођењу Правилника о организацији и начину извођења лова; 
- координира рад: Стручна служба-ловници; 
- предлаже ловнике и разрешење ловника ако исти не спроводе одлуке у складу са овим 

Правилником; 
- контрола одрађених радних и ловних акција; 
- учествује у изради плана ловно-техничких објеката и врши контролу изграђености истих 

као попуњености хранилишта са храном; 
- предлаже план развоја у организационом смислу како би се процес пуштања дивљачи, 

припрема и дистрибуција хране што лакше одвијала; 
- предлаже мере како доћи до веће бројности дивљачи у ловишту и како продужити ловну 

сезону на поједину врсту дивљачи; 
- предложити како одређена подручја населити са дивљачи где за то постоје 

природниуслови; 
- води бригу о развоју лова како са становишта опремљености ловно-техничким 

објектима и средствима тако и начину пуштања дивљачи у ловиште; 
- успоставља контакте са добро организованим ловачким удружењима која су богата са 

дивљачи, преноси позитивна искуства из газдовањем ловишта; 
- кординатор лова је истовремено и председник Комисије за узгој и заштиту дивљачи. 
 
1.2 ЛОВНИК И ЗАМЕНИК ЛОВНИКА 
 
Извршни одбор на предлог координатора именује и разрешава ловника и заменика ловника 

из редова ловаца чланова ЛУБ-а за свако ловно подручје. 
Послове ловника и заменика ловника могу да обављају искусни ловци који се нису 

огрешили о кодекс понашања у ловишту, да су се истицали у чувању дивљачи, изношењу 
хране, воде, израдом ловно-техничких објеката, да је најмање 5 година члан ЛУБ-а. 
Ловник издаје дозволу за ситну дивљач  за било које ловно подручје а груповођа је дужан 

да се пријави ловнику на чије ловно подручје излази. Груповође предају извештај о 

извршеном лову ловнику од кога се добили дозволу за лов у року од 12 часова по 

извршеном лову према Закону о ловству односно на месту изласка из ловишта ако је ловио 

на подручју где се пријавио да ће највише ловити. 
Стручни радник који је задужен за одређена ловна подручја дужан је да преузме дозволе 

од ловника исти дан односно следећи дан после извршеног лова. Свако непоштовање 

наредбе повлачи казнене одредбе за груповођу, ловника и ловочувара јер ове обавезе 

произилазе из Закона о дивљачи и ловству. 
 
НАДЛЕЖНОСТ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЛОВНИКА 
 
-Организује сејање култура за прихрану дивљачи где је то могуће,(кукуруз, пшеница и 

друго); 
- Требује семе за сејање култура; 
- Требује материјал за израду хранилишта, појилишта, солишта, чека; 
- са Стручном службом ради на изради програма за израду ловно-техничких објеката; 
- врши контролу изграђених ловно-техничких објеката; 
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- утврђује са Стручном службом потребе, врсту хране за прихрану дивљачи и стара се о 

допреми на терен; 
- организује преузимање и пуштање дивљачи која се пушта у ловиште фазан, зец; 
- издаје дозволе за лов и врши попуњавање извештаја о уловљеној дивљачи и ситне 

дивљачи; 
- организује и води лов на предаторе, у ревиру за који је задужен у договору са 

Стручном службом; 
Врши контролу попуњености хранилишта са храном и појилишта са водом; 
-у току ловне године организује састанке са ловцима са циљем да их упозна са потребним 

и одрађеним радним и ловним акцијама; 
- води бригу о екологији и заштити човекове околине; 
- води евиденцију одрађених радних и ловних акција на терену за који је задужен; 
- врши обилазак дела ловишта за који је задужен; 
- ловник је по функцији члан Комисије за узгој и заштиту дивљачи; 
- све обавезе за ловника важе и за заменика ловника кад га замењује, сем да је члан ловне 

комисије; 
 
 
 
1.4 ГРУПОВОЂА- ПРАТИОЦ 
 
НАДЛЕЖНОСТ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ГРУПОВОЂЕ: 
 
Груповођа-пратиоц је ловац који је одговоран за групу којом руководи у лову на ситну 

дивљач и крупну дивљач. Група је минимално 3 ловца а максимално 20 ловаца. 
Вођа групе може бити лице које има најмање пет година ловачког искуства, који није 

кажњаван дисциплинском, прекршајном или кривичном поступку и који има искуства у 

лову на врсту дивљачи за  коју га корисник ловишта овлашћује као пратиоца а нарочито по 

питању процене полне, старосне и трофејне структуре одређене врсте дивљачи у природи. 

Вођа групе може бити уједно и ловац који лови у групном  лову за чије вођење је уадужен.  
Када група оствари планом предвиђен одстрел прекида се лов на племениту дивљач, могу 

да се лове предатори до времена утврђеног по ловном календару или се напушта ловиште 

уз обавезно јављање ловнику. 
Груповођа-пратилац у лову са чеке дивље свиње, шакала, лисицу и други предатори, 

одговоран је за ловца  кога прати; да одстрели планом предвиђену дивљач (крмача, вепар, 

назиме) као да процени трофејну вредност и упозори ловца. 
Стручни пратилац-пратилац или вођа групе је дужан да, у складу са прописима 

којима се уређује ловство, уловљену дивљач и трофеје дивљачи:  
1) обележи евиденционом маркицом за обележавање уловљене дивљачи (у 

даљем тексту: маркица) 
2) изврши контролу одстрељене дивљачи и трофеја дивљачи, у складу са 

прописима којима се уређује ветеринарство ; 
3) изврши вађење унутрашњих органа одстрељене крупне дивљачи пре 

померања са места одстрела и њихово паковање у пластичну кесу у складу са прописима 

којима се уређује ветеринарство; 
4) обезбеди документацију која прати уловљену дивљач у промету, у складу са 

прописима којима се уређује ловство ; 
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5) Померање, пренос односно транспорт одстрељене крупне дивљачи са 

припадајућим деловима, са места одстрела до места на којем се врши службена 

контрола врши се након обележавања на начин прописан правилницима. 
По завршетку лова у року од 12 часова груповођа предаје дозволу ловнику или 

на излазном месту, по завршетку лова, са утврђеним бројем одстрељене дивљачи. 

Одговоран је да се група у лову понаша према Закону о дивљачи и ловству и 

подзаконским актима: Да су ловци видно обележени (трака-прслук), води бригу како се 

пуца, да не би дошло до рањавања или тежих последица неправилним руковањем 

оружјем.  
О свим уоченим неправилностима груповођа обавештава ловника. 
Груповођа је дужан да ловце који су под утицајем алкохола искључи из лова. 
Извршни одбор именује груповође (пратиоце), како би се послови у организацији лова 

одвијали у складу са Законом о дивљачи ловству и како би се што ефикасније одвијао 

лов. 
 
2. НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА И ИЗВОЂЕЊА ЛОВА У ЛОВИШТУ ``ПАНЧЕВАЧКИ 

РИТ`` 
 
У складу са Законом о дивљачи и лову Републике Србије за све појединачне ловове 

(дивља свиња, срнећа дивљач, шакал, лисица и др) потребно је да сваки ловац има 

пратиоца, а за групне ловове који не могу бити мањи од 3 ловаца ни више од 20, вођу 
групе. 
Да би могли ловити у складу са Законом, органи управљања (Извршни одбор) донеће 

одлуку који ловци могу бити груповође односно пратиоци у лову. 
 
2.1 ЛОВ ДИВЉИХ СВИЊА 
Планом газдовања ловиштем утврђен је број дивљих свиња за одстрел у текућој години.  
Стручна служба разрађује план за одстрел вепрова, крмача и назимади. Ако програм 

реализације одстрела буде угрожен или постоји неки други разлог (оправдан захтев 

ловаца, штете на усевима), на предлог Стручне службе и одлуке Извршног одбора, могуће 

је да се организује групни лов погоном са псима- кратконогим гоничима. 
Све чеке морају бити са бројевима, Стручна служба утврђује број ловаца по изласку, цена 

одстрела и меса дивљачи за чланове ЛУБ-а утврђује се одлуком Извршног одбора, а ловци 

обавештавају путем Билтена. 
 
2.2 ЛОВ СРНЕЋЕ ДИВЉАЧИ 
Број срнеће дивљачи за одстрел утврђује се Планом газдовања за текућу годину. Стручна 

служба води бругу о реализацији овог плана. 
Лов срнеће дивљачи одвија се појединачно  уз стручног пратиоца уз поштовање свих 

Законом предвидивим одредбама. 
Листу ловаца за одстрел срнеће дивљачи доноси Извршни одбор а база за доделу је 

активност ловаца како у органима ловачког удружења тако и рада у ловишту. 
Ловци треба да поднесу захтев за одстрел срнеће дивљачи канцеларији ЛУБ-а а одстрел, 

месо и трофеј дивљачи  се плаћа према ценовнику којег утврђује Извршни одбор и ловце 

обавештава путем Билтена. 
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2.3 ЛОВ ЗЕЦА 
Зец се лови се групним ловом, група од 3-20 ловаца. 
Терене за  лов, време почетка лова и време трајања лова доноси Извршни одбор на 

предлог Стручне службе. Број излазака и број јединки за одстрел утврђен је Планом 

газдовања  а  ловци обавештени путем Билтена. 
 
2.4 ЛОВ ФАЗАНА 
Фазан се лови групним ловом. Терене за  лов, време почетка лова и време трајања лова, 

број фазана за одстрел, доноси Извршни одбор и обавештава ловце путем Билтена. У лову 

на фазана може се позвати гост-ловац уз сагласност ловника и  уплатом котизације за 

улазак у ловиште која је утврђена одлуком Извршног одбора, при чему је госту дозвољен 

одстрел једног фазана. 
 
2.5 ПРЕЛЕТНА ДИВЉАЧ 
Лови се групним ловом. 
Терене за  лов, време почетка лова и време трајања лова, дозвољени број јединки за 

одстрел доноси Извршни одбор и обавештава ловце путем Билтена. У лову на прелетну 

дивљач може се позвати гост-ловац уз накнаду прописану одлуком Извршног одбора. 
 
2.6 ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА И ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА 
Председник Удружења и председник Извршног одбора овлашћују се овим Правилником 

да могу позвати госте на крупну и ситну дивљач због пословне сарадње, односно када је 

то у интересу ЛУБ-а, на терет ЛУБ-а. 
 
2.7 ДОНАТОРИ ЛУБ-а 
Сваки ловац или пријатељ ЛУБ-а који већим новчаним средствима, материјалим 

средствима или радом помогне ЛУБ биће награђен са ловом, о чему одлуку доноси 

Извршни одбор. 
 
 
2.8 ДИСЦИПЛИНА У ЛОВУ 
Сваки ловац је дужан да се у лову понаша у складу са законом и  подзаконским актима 

који регулишу ловство у РС. као и са Статутом и другим нормативним актима ЛУБа.  
 
2.9 ЛОВНИ ПСИ 
Расе паса којима се може ловити у ловишту ЛУБ-а као и услови и начин коришћења 

ловачких паса прописано је законом. Сваки власник пса је дужан да код себе има оцењен 

родовник са испитом урођених особина и идентификациону картицу. 
Терен за обуку паса утврђен је Годишњим Планом газдовања ловиштем "Панчевачки рит". 

Терен је приказан на карти ловишта која је саставни део ловне основе ловишта. 
Извршни одбор може одредити и други терен у складу са прописима. 
 
3. УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ ПРАВА НА ЛОВ 
 
Да би ловац стекао право да може учествовати у лововима  у ЛУБ-у, поред уплаћене 

прописане чланарине,  потребно је да одради 1 ловну акцију; 2 радне акције и да 

учествује у пребројавању дивљачи- односно у акцији хватања зеца. 
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3.1 ЛОВНЕ АКЦИЈЕ 
 
Сваки ловац је дужан да учествује у једној ловној акцији. Ловне акције ће организовати 

ловници у договору са Стручном службом. 
- Ловну акцију, може да замени радна акција; 
- Одстрел 1(једног)шакала или 2(две)лисице, одговара вредности једне ловне 

акције; 
 

3.2 РАДНЕ АКЦИЈЕ 
Сваки ловац је у обавези да одради две радне акције. 
Ако ловац није у могућности да исте одради,  може послати пријатеља- ловца да исте 

одради уместо њега. 
3.2.1 Једном радном акцијом се вреднује: 
- дан рада на фазанерији; 
- дан спремања хране за ловце-по позиву; 
- довоз фазана са фазанерије властитим возилом; 
- развожење фазана по ловишту трактором; 
- израда хранилишта за фазане; 
- израда чеке на дрвету; 
- израда појилишта за дивљач; 
- изношење 100 кг хране за дивљач током сезоне по потреби; 
- изношење воде- 100 литара током сезоне по потреби. 
3.2.2 Са две радне акције се вреднује: 
- израда, од свог материјала, једног хранилишта за дивље свиње и срнећу дивљач; 
- сејање 20 ари ремиза за дивљач-кукуруза, пшенице или неке друге културе са властитим 

трактором уз обезбеђење семена и горива. 
3.2.3 Са четири радне акције се вреднује: 
- израда високе чеке са кровом, према техничкој документацији ЛУБ-а. 
 
3.3 ПРЕБРОЈАВАЊЕ ДИВЉАЧИ 
Сваки ловац је дужан да учествује у пребројавању дивљачи. Пребројавање дивљачи води 

Стручна служба и  ловник. 
 
Ловци који не одраде ловне и радне акције, да би стекли право на лов, могу платити 

износ, у вредности акције, који утврди Извршни одбор. 
 
 

ДОБАР ПОГЛЕД ! 
 
 
 

 
Београд, 03.04.2015.                                                          Председник Извршног одбора 
                                                                                                          Радоје Кевић 
                                                                                   
 


